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1.นยิามและววิฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร



นยิาม

• เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร(Information and Communications 
Technology : ICT) หมายถงึอปุกรณ์คอมพวิเตอรส์ือ่สารและซอฟตแ์วรท์ีใ่ชใ้น
การสรา้ง การออกแบบ การเก็บรักษา การสง่ การตคีวามหมายและการดดัแปลง
สารสนเทศในรปูแบบตา่งๆ

• ไอซทีโีดยเฉพาะอยา่งยิง่อนิเทอรเ์น็ตไดเ้ป็นพลงัส าคญัในการขบัเคลือ่นนวตักรรม 
ผลผลติของแรงงาน การเตบิโตของเศรษฐกจิและธรุกจิรปูแบบใหม่ๆ  

• อนิเทอรเ์น็ตยังเขา้มาเปลีย่นแปลงการด ารงชวีติของเราทัง้การท างานและการ
พักผอ่น

Source: iDA Singapore



•อกัขระปรากฏบนแผน่อฐิเป็นสตูร
ในการหมักเบยีร์

•หลักฐานทีแ่สดงวา่ชนชาตสิมุา
เรยีนทีอ่าศัยในประเทศเมโซโปเต
เมยี(ปัจจบุันเป็นสว่นหนึง่ของอรัิก)
เมือ่ 3200ปีกอ่นครสิตกาล
เป็นชนชาตแิรกทีรู่จั้กการเขยีน

Source: Who Began Writing? Many Theories, Few Answers By 

JOHN NOBLE WILFORD,The New York Times -- April 6, 1999

http://www.virtual-egypt.com

ยคุเริม่ตน้ของการวาดภาพและการเขยีน

ชิน้สว่นกระดาษปาปิรสัในครสิ
ศตวรรษที4่ ซึง่มขีอ้ความอกัขระ

ยวิเป็นบทสวดที8่9:4-7ในคมัภรี ์
ไบเบลิฉบบัเกา่

•ถ ้าลาสโ์กซ(์Lascaux) อยูท่างตะวนัตกเฉยีงใต ้
ของฝร่ังเศส
•ภาพบนฝาถ ้ายคุหนิ(15,000-10,000 กอ่น
ครสิตกาล) กวา่2,000 ภาพซึง่สามารถแบง่
ออกเป็น3กลุม่ไดแ้ก่ — ภาพสตัว ์ภาพมนุษยแ์ละ
สญัลักษณ์จตินการ(abstract signs)
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ผาแตม้อ าเภอโขงเจยีม อ าเภอศรเีมอืง
ใหม ่และอ าเภอโพธิไ์ทร จังหวัด
อบุลราชธานบีรเิวณทีเ่ป็นหนา้ผาจะมี
ภาพเขยีนสโีบราณยคุกอ่น
ประวตัศิาสตร(์ราว3000-4000ปี
มาแลว้)เรยีงรายตามความยาวของ
หนา้ผาประมาณ 180 เมตรไมต่ า่กวา่ 
300 ภาพ
(หมายเหต:ุยคุกอ่นประวัตศิาสตร ์หมายถงึชว่งเวลาทีไ่มม่ี
การบันทกึเรือ่งราวตา่งๆ เป็นอักษรโดยมนุษย ์(ในบางครัง้
หมายถงึ ชว่งเวลากอ่นมอีารยธรรมมนุษย)์)แหลง่ขอ้มลู:วกิพีเีดยี



•คมัภรีไ์บเบลิทีพ่มิพด์ว้ยเครือ่งพมิพก์เูต็นเบริก์ 
ระหวา่งค.ศ.1454-1455เป็นสญัลกัษณ์ทีบ่ง่ถงึ
การเริม่ตน้ “ยคุแหง่การพมิพห์นังสอื” (ตน้ฉบบั
ยังเก็บไวท้ีL่ibrary of Congress, US)

ยคุแหง่การพมิพห์นังสอืและสือ่สารทางไปรษณีย์

คมัภรีไ์บเบลิพมิพด์ว้ยเครือ่งพมิพก์เูต็นเบริก์

แทน่พมิพเ์ปลีย่นตวัอกัษร
ไดข้องกเูต็นเบริก์

โยฮนั กเูต็นเบริ(์ค.ศ.1400 -
1468), นกัประดษิฐแ์ละ
ชา่งเหล็กชาวเยอรมนัผู ้
ประดษิฐเ์ครือ่งพมิพ์

นับจนปัจจบุนักระดาษได ้
กลายมาเป็น
(1)สือ่ในการบนัทกึชว่ยจ าของ
มนุษยเ์ชน่ต าราเป็นตน้ ชว่ย
เป็นแหลง่เก็บสารสนเทศ
(2)สือ่กลางในการสือ่สาร
ลกัษณะของไปรษณียอ์กีดว้ย 6



• Kindle regular มทัีง้ชนดิมโีฆษณาและไมม่โีฆษณาในราคา 
$69 และ $89 ตามล าดับ

• จอ 6 นิว้สามารถใชเ้ว็บในบรเิวณทีม่ี Wi-Fi 
• เล็กและเบา(170 กรัม ขนาด 6.5 x 4.5 x 0.34 นิว้)มฮีารด์คยี ์9

คยีแ์ละแผน่เคลือ่นเคอรเ์ซอร(์cursor pad) นอกจากนัน้เป็น
คยีบ์อรด์บนจอ

• ความจ าชนดิ Flash 2GB และแบตเตอรใีชร้าวหนึง่เดอืน เก็บ
หนังสอืไดก้วา่ 1,000 เลม่ 

• มหีนังสอืใหเ้ลอืกกวา่1ลา้นเรือ่งในราคาต า่กวา่ $9.99ตอ่เลม่
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หนงัสอือเิล็กทรอนกิสข์องAmazon.com

E-ink display: 
1. Kindle regular (เปิดตวั 6 กนัยายน 2012) 
2. Kindle Paper White ( 1 ตลุาคม 2012)

LCD display:
1. Kindle Fire(28 กันยายน2011)
2. Kindle Fire HD (6 กันยายน2012)

หนังสอืและการสือ่สารอเิล็กทรอนกิส์

หนงัสอือเิล็กทรอนกิสข์องApple:iPad
•นอกจากแสดงวดิโีอ เลน่เกม ตดิตามรปูภาพ
ฟังเพลง เปิดเว็บและอเีมลแ์ลว้ยังสามารถอา่น
หนงัสอือเิล็กทรอนกิสอ์กีดว้ย(1.5ลา้นเลม่
จาก iBook Stores)

อนิเทอรเ์น็ต:การสือ่สารอเิล็กทรอนกิสม์าตรฐาน
เดยีว
• จดหมายอเิล็กทรอนกิส(์email)และขอ้ความสัน้

(tweeter, facebook, line, etc.)
• การคน้หาขอ้มลูบนเว็บ(google search)
• วทิย(ุinternet radio)
• โทรศัพท(์skype, line, etc.)
• โทรทัศน(์internet TV, YouTube, video clips, 

etc.

•เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2553 บรษัิทLG Displayของเกาหลี
แถลงผลการพัฒนากระดาษอเิล็กทรอนกิสข์นาดแผน่
หนังสอืพมิพ์
•กวา้ง 250xยาว400 มม.ท าใหข้นาดเกอืบเทา่กระดาษ A3 ของ
หนังสอืพมิพ ์ ความหนา 0.3 มลิลเิมตรและหนัก 130 กรัม
•กระดาษอเิล็กทรอนกิสน์ีส้ามารถใหค้วามรูส้กึคลา้ยการอา่น
หนังสอื พมิพจ์ากกระดาษธรรมดา
•เทคโนโลยเีป็น TFT (Thin Film Transistor) สรา้งบนแผน่
โลหะบางบดิได(้metal foil)แทนทีจ่ะอยูบ่นแผน่กระจกตามปกติ
•ในพ.ศ.2557 บรษัิทLG แสดงจอOLEDขนาด18นิว้ทีม่ว้นเป็น
ทรง กระบอกเสน้ผา่ศนูย ์กลาง 3 ซม.(1.2 นิว้)ได ้

กระดาษอเิล็กทรอนกิสบ์ดิไดข้นาดเทา่หนา้หนังสอืพมิพ์

Apple patents a 'digital newspaper' -
a large flexible screen that can 
display interactive content 
(www.mirror.co.uk, 7 ตลุาคม 2557)



http://www.nytimes.com/2009/10/27/business/media/27audit.html

http://barrdear.com/john/2009/10/28/the-death-throes-of-us-newspapers/
http://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2011/11/01/newspaper-circulation-figures-show-some-digital-growth/

http://www.auditedmedia.com/media/182933/aam2012survey.pdf

26/10/2009
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Amazon boss Jeff Bezos buys Washington Post for 
$250 m (BBC News, 6 August 2013)

หนังสอืพมิพW์ashington Postซึง่เป็นทีรู่จั้กในการรายงานคดวีอเตอรเ์กท
ประสบปัญหาในชว่ง2-3ปีทีผ่า่นมา อันเนือ่งจากอนิเทอรเ์น็ตกระทบรายได ้
จากการโฆษณาและไดพ้ยายามปรับตัวไปสูก่ารขายผา่นออนไลนบ์า้งแลว้

การขยายตวัของสือ่อเิล็กทรอนกิสแ์ทนกระดาษ

E-commerce company Alibaba to pay $266 
million for media assets (WSJ 15 Dec 2015)

บรษัิทอาลบีาบาแจง้เมือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้วา่จะซือ้บรษัิทหนังสอืพมิพ์
South Morning China Postซึง่มอีายกุวา่หนึง่ศตวรรษราคา2.06
พันลา้นเหรยีญฮอ่งกง (US$266 ลา้น)

หลังจากเริม่ขยายตัวสงูขึน้ระหวา่ง2010-13หนังสอื
พมิพทั์ง้วนัธรรมดาและวนัอาทติยก็์ตกลงไป 3% ระ
หวา่ง2013-14(Pew Research Center analysis of 
Alliance for Audited Media (AAM) data)ทัง้นีร้วมทัง้
รายวนัทีข่ายสงูสดุเฉลีย่ไมต่ า่กวา่ 500,000 ฉบับ/วนั

• แมน้วา่ความรูส้กึทั่วไปวา่หนังสอื
พมิพก์ าลังยา้ยจากกระดาษไปสู่

ดจิทิัล แตผู่อ้า่นก็ยงันยิมกระดาษ
• ขอ้มลูจากNielsen Scarborough’s 

2014 Newspaper Penetration 
Reportพบวา่ 56% อา่นจาก
กระดาษเทา่นัน้ 11% คอมพวิเตอร์
ตัง้โต๊ะและแลปท็อป 5% โมบาย
เทา่นัน้ 11% ทัง้กระดาษ
คอมพวิเตอรต์ัง้โตะ๊และโมบาย

• สรปุมากกวา่ 8 ใน 10 ของผูอ้า่นยงั
นยิมกระดาษมเีพยีง5%ทีอ่า่นจาก
โมบายเทา่นัน้(Pew Research 

Center,29 April 2015)

• ระยะ5ปีทีผ่า่นมารายไดจ้ากโฆษณายังรักษาแนวเดมิกลา่วคอื
โฆษณาบนกระดาษลดลง(down5%)ขณะทีด่จิทิัลเพิม่ขึน้ (up 3%) 

• รวมแลว้รายไดจ้ากโฆษณาลดลง 4% ซึง่ก็เพยีง$19.9 พันลา้น

Pew Research Center
( 29 April 2015)

Pew Research Center
( 29 April 2015)



2.อนิเทอรเ์น็ต:กญุแจเปิดประตสููเ่ศรษฐกจิดจิทิัล
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ไมโครอเิล็กทรอนกิส:์
ทรานซสิเตอรแ์ละวงจรรวม

(ค.ศ.1944-ปัจจบุนั)

Intel® Atom™ N450
processor die (45 nm)

Intel® Atom™ chip 
and controller cip

transistor

Microprocessor



คอมพวิเตอร์

Apple’s new A8 chip: 20% faster CPU, 50% 
faster graphics: 
Apple’s new iPhones — the iPhone 6 and iPhone 6 Plus 
— come outfitted with Apple’s in-house designed A8 
system-on-a-chip which has an astounding two billion 
transistors, twice as many as its predecessor, the A7.

คอมพวิเตอรแ์ทง่(computer 
stick,PC Stick)ตว้อยา่ง Android 
4.4 Quad Core TV Stick - Rockchip
3188T CPU, 2GB RAM, Wi-Fi, 8GB 
Memory, Bluetooth ราคา&55.99
“PC Stick” สามารถเสยีบเขา้กับชอ่ง 
USB Display ตา่งๆแลว้รันระบบ ปฏบิัต ิ
การขึน้มาใชง้านไดทั้นทใีชแ้สดงหนา้
จอตามสถานทีต่า่งๆ โดยไมจ่ าเป็นตอ้ง
น าเครือ่งคอมพวิเตอรข์นาดใหญไ่ป
ตดิตัง้ใหยุ้ง่ยากอกีตอ่ไป 

แสดงชิน้สว่นดา้นในมอืถอื



สายใยแกว้(optical fiber)



ดาวเทยีม(satellite)
• 35,786 กโิลเมตร

(22,236 ไมล)์เหนือเสน้
ศนูยส์ตูร

• โคจรไปในทศิเดยีวกบั
การหมนุของโลก



เทคโนโลยซีอฟตแ์วร์

Linux



สงัคมสารสนเทศ(Information Society)

Microelectronics

Optical Fiber

Satellite

Software

Information Society

Content

+

+

+

+



Internet

client/server

world wide web
(web 1.0)

Tim Berners-Lee(2005)

World Wide Web: เมือ่วนัที่ 25 ธนัวาคม 
ค.ศ. 1990,เซอรท์มิ เบอรเ์นอรล์ดีว้ยความ
ชว่ยเหลอืของโรเบริต์ เคลเลยีว(Robert 
Cailliau) และนักศกึษาทีเ่ซริน์ไดต้ดิตัง้
ระบบสือ่สารดว้ยHypertext Transfer 
Protocol (HTTP)ระหวา่งไคลเอ็นตแ์ละเซฟิ
เวอรผ์า่นอนิเทอรเ์น็ตส าเร็จเป็นครัง้แรก.
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Web 2.0 เว็บ 1.0
•เจา้ของเว็บสรา้งเว็บขึน้มา
•การเพิม่สาระใหมล่งไปบนเว็บไซต์
ของตนตอ้งกระท าโดยตนเองเพือ่
เชือ่มโยงกบัเว็บผูอ้ืน่
•ผูอ้ืน่สามารถเชือ่มโยงเขา้มาได ้
เชน่กนั  

เว็บ2.0
• Wikipedia ซึง่เป็น
สารานุกรมออนไลนเ์กดิจาก
สมมตฐิานทีไ่มน่่าเชือ่วา่การ
เตมิสาระลงไปในสารานุกรม
นัน้สามารถกระท าไดโ้ดย
ผูใ้ชเ้ว็บคนใดก็ได ้

•เว็บสงัคม(social web)
ผูใ้ชเ้ตมิสาระดว้ยผูใ้ชเ้อง
เชน่ Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Line, YouTube, 
Instagram,ฯลฯ
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Facebook's Mark 
Zuckerberg to give 

away 99% of shares
(BBC, 02/12/2015)

Facebook's Mark Zuckerberg 
and his wife Priscilla Chan say 
they will give away 99% of 
their shares in the company 
to good causes as they 
announce the birth of their 
daughter Max. The donation 
amounts to $45bn (£30bn) at 
Facebook's current value.

Top 15 Most Popular Social Networking Sites(Jan 2016)
(http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites)

Facebook:พลงัเครอืขา่ยสงัคม
(social networking)

ประชากร(ลา้นคน)
• จนี 1350
• อนิเดยี 1210
• เฟสบคุ 700
• สหรัฐ 313
• อนิโดนเีซยี 238

•ไมโครซอฟตท์ าใหค้อมพวิเตอรง์่ายตอ่การใช ้
•กเูกลิชว่ยเราคน้หาขอ้มลูอยา่งไมเ่คยท าไดม้ากอ่น
•ยทูวิบใ์หค้วามบนัเทงิและความรู ้

•แตเ่ฟสบคุมขีอ้ไดเ้ปรยีบเหนอืบรษัิททีก่ลา่วมาขา้งตน้
ตรงทีว่า่ผูใ้ชล้งทนุใสข่อ้มลูเอง ผูใ้ชล้งทนุเรือ่งสว่นตวั
และอารมณ์ของผูใ้ชเ้องใหเ้ฟสบคุ

•เฟสบคุท าใหเ้ราบนัทกึอารมณ์ความรูส้กึลงในภาพทีเ่รา
ถา่ยเพือ่เก็บไวด้ภูายหลงัเมือ่ไรก็ได ้ รูส้กึไมส่บายใจเมือ่
ไมม่ใีครตอบความเห็นทีเ่ราเสนอ  อยากรูว้า่เพือ่นคนไหน
อว้นหลงัจากจบการศกึษาและไมไ่ดพ้บกนันานแลว้

Facebook user 
1550 million in

2015

LINE
• It first launched in Japan in 2011
• In October 2014 Line announced that it had attracted 

560 million users worldwide with 170 million active user 
accounts. 

• In February 2015, it announced the 600 million mark had 
been passed and 700 million were expected by the end of
the year.



ววิฒันาการของโทรศพัทม์อืถอื
เขา้สูอ่นิเทอรเ์น็ต

นยิาม 1G(ยคุ ค.ศ.1980)
•พัฒนาเพือ่ใชส่ือ่สารดว้ยเสยีงเทา่นัน้ใช ้
เทคโนโลยอีานาล็อก
นยิาม2G/2.5G(ยคุค.ศ.1990)
•ระบบดจิทิัลตวัอยา่งเชน่ระบบGSM เป็น
ระบบเทคโนโลย2ีG ใชเ้ทคโนโลยทีีเ่รยีกวา่
TDMA
•นอกเหนอืจากเสยีงแลว้ยงัสามารถรับสง่
ขอ้มลูที ่9.6kbps/14.4kbps. 
•ตอ่มาไดรั้บการปรับปรงุใหรั้บสง่ไดถ้งึ
114kbpsดว้ยระบบทเีรยีกวา่ GPRS
•GSMทีม่GีPRS เป็นเทคโนโลยทีีจ่ะน าไปสู ่
3Gดงันัน้มนัจงึมกัไดช้ือ่วา่เป็น 2.5G 
•เชือ่กนัวา่ไมช่า้GSM ก็จะคอ่ยๆหมดไปและ
จะถกูแทนทีด่ว้ยระบบ3G
นยิาม 3G(ยคุค.ศ.2000)
•นอกจากเสยีงแลว้ยังมอีนิเทอรเ์น็ตความเร็ว
สงูในการรับสง่ขอ้มลูภาพวดีโิอและเพลง
คณุภาพเดยีวกบัทีฟั่งจากซดีี
•อตัราเร็วขอ้มลูไมต่ า่กวา่ 2 Mbps
•นยิาม 4G( ยคุค.ศ.2010)
•อตัราเร็ว 100-200 Mbpsส าหรับการ
เคลือ่นทีเ่ร็ว (เชน่รถไฟและรถยนต์ )1 
Gbps ส าหรับการเคลือ่นทีช่า้ (เชน่คนเดนิ
ถนนและยนืกบัที)่
•เปลีย่นจากระบบโปรโตคอลดัง้เดมิ(circuit-
switched telephony)ไปเป็นโปรโตคอล
อนิเทอรเ์น็ตทัง้หมด

114 kbps 100 Mbps

วัดพลงั 4G 4 คา่ย รับปีวอก
01/01/2559 MGR Online

• ศกึ 4G คงหนไีมพ่น้ความเร็วใน
การเชือ่มตอ่ทีจ่ะเป็นปัจจัยหลกั 

• แตมั่นไมใ่ชส่ ิง่เดยีวทีเ่ป็นปัจจัยสู่

ความส าเร็จ เพราะการบรกิาร 4G 
จ าเป็นตอ้งมคีอนเทนต ์และแอป
พลเิคชนัสอดรับกับความเร็วของ
อนิเทอรเ์น็ตทีเ่พิม่ข ึน้ดว้ย 

• ดังนัน้ นอกจากความเร็วแลว้ สิง่ที่
ตอ้งจับตาตอ่ก็คอืบรกิารเสรมิทีจ่ะ
เตมิเต็มความตอ้งการลกูคา้



การหลอมรวมกนัของ
เทคโนโลยเีขา้สูโ่ปรโตคอลอนิเทอรเ์น็ต

แหลง่ขอ้มลู: websites, IP Radio, IPTV, IP Phone(VoIP),household 
appliances, etc.
อปุกรณ์ของผูใ้ช:้ PC’s, mobile phones, smart phones, tablets, etc.

• ตูเ้ย็นฉลาดของบรษัิทLGจะบอกวา่ตอนนีม้อีะไรอยูใ่น
ตูเ้ย็นและหมดอายเุมือ่ไร 

• มันยังแนะน าวา่ของดบิทีม่อียูจ่ะใชท้ าอาหารอะไรไดบ้า้ง
• ขอ้มลูจะสง่ผา่นอนิเทอรเ์น็ตไปยังโทรศพัทม์อืถอืใหเ้รา

ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา
• ดงันัน้มันจะเตอืนหากเราเปิดตูเ้ย็นทิง้ไวโ้ดยบังเอญิ 

หรอืบอกวา่เราซือ้นมมากเกนิไปโดยบงัเอญิอกีดว้ย
(http://trendsupdates.com/lg-electronics-unveils-an-all-new-state-
of-the-art-smart-refrigerator/)

20



21

สถติกิารใชอ้นิเทอรเ์น็ตโลก

เมือ่ พฤศจกิายน ค.ศ.2015
•ประชากรโลก: 
~7,260ลา้นคน
•ผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต:
~3,366 ลา้นคนหรอื  
ราว 46 % ของ ประชากรโลก

เมือ่ค.ศ.2000
• ผูใ้ชม้จี านวนราว 360 ลา้นคน
• อตัราการเตบิโตระหวา่งค.ศ.2000-

2015 ราว 832 %

http://www.internetworldstats.com/stats.htm



The Digital Economy
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E-commerce still on the up
(Bangkok Post, 19 Nov 2015)

• การส ารวจผูใ้หบ้รกิารพาณชิย์
อเิล็กทรอนกิสB์usiness-to-
consumerจ านวน 502,676 ราย
ระหวา่งเมษายน-ตลุาคมโดยสพธอ.
พบวา่ในปีค.ศ.2014สงูสดุในกลุม่
ประเทศอืน่เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้
ที ่US$11.7พนัลา้น

http://www.bangkokpost.com/business/telecom/76959

6/e-commerce-still-on-the-up

Top 10 E-commerce 
Sites in Thailand

(ranking by page visits in Jan 2015)

Money talks in a nascent market: players 
backed by massive funding & resources
• Lazada and Zalora entered the Thailand market 

via German start-up accelerator, Rocket Internet 
• Lazada now has $685 million (USD) in capital 

raised 
• Zalora boasts $238 million (USD) in capital raised
• Weloveshopping brings the resources of 

Thailand’s True Corp, a regional leader in 
telecommunications

• Tarad is owned by Rakuten, who had nearly $5 
billion (USD) in revenue in 2014

• Cdiscount is owned by Cnova, a global e-
commerce leader with 13.6 million active users 
worldwide

• Central.co.th is a part of Central Group, owned 
by the richest family in Thailand

• Ensogo was acquired by LivingSocial and most 
recently owned by iBuy

‘The Everything Store’ trend 
is especially hot in Thailand
• Seven out of the top ten 

online retailers have 
diversified online markets, 
selling everything from 
beauty products to household 
goods, rather than deep 
verticals in one category

• The only exceptions are 
Zalora (fashion), J.I.B. 
(electronics), and Munkong
Gadget (headphones)

• This is related to the growing 
consolidation for B2C 
companies in Thailand that 
lead to more M&A deals

Source : http://www.acommerce.asia/



บรกิารธนาคารผา่นโทรศพัทม์อืถอื
(Mobile Banking)

http://bankinnovation.net/2012/10/monitizing-mobile-banking/

Mobile cost savings 

เป็นระบบทีใ่ชอ้นุญาตใหล้กูคา้ของธนาคาร
สามารถท าธรุกรรมบางประเภทผา่น
โทรศพัทม์อืถอืหรอืแท็บเบล็ต(Wikipedia)

Online Lender Social Finance(SoFi)’s 
Latest Fundraising Implies $4 Billion 
Valuation (WSJ, 19 Aug 2015)
“…..The fundraising round would make the four-year-old lender 
among the most highly valued “fintech” companies, as financial-
technology firms with aspirations of stealing business from 
traditional banks are known. ..”

August 3, 2015

http://www.finextra.com/news/fullstory.aspx?newsitemid=27676

Bangkok Post 4 Jan 2016
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List of largest 

Internet companies

wikipedia
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http://www.thairath.co.th/content/451029

ไทยรัฐ ลม เปลีย่นทศิ 19 กนัยายน 2557

ขนาดของเศรษฐกจิดจิทิัล
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ชอ่งวา่งดจิทัิล(Digital Divide)• ชอ่งวา่งดจิทิลัหมายถงึความแตกตา่งในการเขา้ถงึเทคโนโลยไีอซทีทีีท่นัสมัย
ระหวา่งประชากรในประเทศ(หรอืระหวา่งประเทศ) เทคโนยหีมายถงึโทรศพัท ์
โทรทศัน ์พซีแีละอนิเทอรเ์น็ต

• กอ่นปลายศตวรรษที2่0จะหมายถงึความแตกตา่งผูท้ีเ่ขา้ถงึและไมถ่งึโทรศัพท ์
แตห่ลังจากปลายยคุค.ศ.1990เริม่หมายถงึการเขา้ถงึและไมถ่งึอนิเทอรเ์น็ต
โดยเฉพาะบรอดแบนด์

• ปกตแิลว้ชอ่งวา่จะเกดิระหวา่งประชากรในเมอืงกับประชากรในชนบท ผูม้แีละผูไ้ร ้
การศกึษา ผูท้ีฐ่านะทางเศรษฐกจิและสงัคม(socioeconomic)ไมเ่ทา่กนั หากเป็น
ระหวา่งประเทศก็จะเป็นประเทศพัฒนาแลว้กับประเทศทีย่ังไมพั่ฒนาดา้น
อตุสาหกรรม

• แมน้ในหมูป่ระชากรทีเ่ขา้ถงึเทคโนโลยแีลว้ก็ตาม ชอ่งวา่งดจิทิลัก็ยังปรากฏให ้
เห็นในรปปูแบบของคอมพวิเตอรส์มรรถนะต า่ ความเร็วการเชือ่มตอ่ไรส้ายทีต่ า่
การเชือ่มตอ่ทางสายราคาต า่เชน่การตอ่ผา่นโทรศัพท(์dial-up)เป็นตน้และการ
จ ากดัการเขา้ถงึสาระ(content)ทีต่อ้งจา่ยคา่สมาชกิ

• การเกดิของเทคโนโลยใีหมเ่ชน่ video on demand, video conferencing และ
virtual classroom ซึง่ตอ้งการการเขา้ถงึดว้ยแบนดว์ดิธท์ีส่งูและมคีณุภาพยิง่ท า
ใหเ้กดิชอ่งวา่งทางแบนดว์ดิธ์ ขณะทีส่มารท์โฟนก าลังเตบิโต ปัญหาราคาของ
เครือ่ง ขอ้มลูและความซบัซอ้นของการใชง้านและท าธรุกรรมทีม่ตีอ่ผูด้อ้ยโอกาส
ยิง่ท าใหช้อ่งวา่มากขึน้ไปอกี

• ในเดอืนมถินุายน พ.ศ.2556 รายงานบรอดแบนโของท าเนยีบไวทเ์ฮา้สบ์ง่วา่
เพยีง 71% ของา้นในสหรัฐอเมรกิาสามารถเขา้ถงึบรอดแบนด็ซึง่ต า่กวา่ประเทศ
อืน่ในระดบัGDPเดยีวกนั
ผูส้นับสนุนการลดชอ่งว่
ดจิทิลัเชือ่วา่มันจะชว่ยยก
ระดบัการอา่นออกเขยีนได ้
(literacy) ประชาธปิไตย 
การเปลีย่นสถานะในสงัคม
(social mobility) ความทดั
เทยีมทางเศรษฐกจิและการ
เตบิโตของเศรษฐกจิ Wikipedia และ 

http://whatis.

techtarget.c

om/definition

/digital-

divide)

โครงการตามพระราชด ารสิมเด็จพระ
เทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี
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3.ชอ่งวา่งดจิทิัล(digital divide)และปันผลดจิทิัล (digital dividends)



Editorial Bangkok Post,13 March 2016 

Read  more at 
http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/895316/all-can-
share-in-a-digital-dividend. 

Full World Bank report at 
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016



การเตบิโตของเทคโนโลยดีจิทิัล

Thailand offline 
population 48%



ปนัผลดจิทิลัคอือะไร?
• การเตบิโต(Growth) การจา้งงาน( jobs) และ การบรกิาร(services) เป็นผลตอบแทนทีส่ าคัญทีส่ดุของการลงทนุดจิทัิล
• เทคโนโลยดีจิทัิลชว่ยใหธุ้รกจิ( businesses) มผีลผลติ(productive)สงูขึน้; ประชากร(people) มงีานท าและโอกาสสงูขึน้; และ
รฐับาล(government) ใหบ้รกิารสาธารณะดขีึน้

ท าไมปนัผลดจิทิลัจงึไมก่ระจายเร็วเทา่ทีค่วร?
1. ราว 60 % ของประชากรโลกยังเขา้ไมถ่งึ(offline)และ

ไมส่ามารถมสีว่นรว่มเต็มทีใ่นเศรษฐกจิดจิทัิล ชอ่งวา่ง
ดจิทัิลยังคงมอียูใ่นมติขิองเพศ ภมูศิาสตร ์วยัและรายได ้
ในแตล่ะประเทศ

2. ประโยชนข์องอนิเทอรเ์น็ตบางอยา่งทีค่วรจะไดก้ าลังถกู
กดีกันจากความเสีย่งใหมก่ลา่วคอื

• ธรุกจิเฉพาะกลุม่ ความไมแ่น่นอนของกฎ ระเบยีบ
และการแขง่ขนัทีจ่ ากัดทางดจิทัิลจะน าไปสูก่าร
กระจกุ( concentration)ทีอ่ันตราย

• การเตบิโตอยา่งรวดเร็วของระบบอัตโนมัตแิมแ้ต่
ในงานส านักงานระดับกลางท าใหเ้กดิการวา่งงาน
น าไปสูค่วามไมเ่ทา่เทยีม(inequality)

• สถติคิวามลม้เหลวของโครงการดจิทัิลของรัฐบาล
อเิล็กทรอนกิส์ ความเสีย่งทีรั่ฐบาลและองคก์ร
สามารถใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลควบคมุ( control)
ประชาชนแทนทีจ่ะใหพ้ลัง(empower)ประชาชน

แตล่ะประเทศควรท าอยา่งเพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งเหลา่นี?้
• การเชือ่มโยง(connectivity) เป็นสิง่จ าเป็น(vital)แตไ่มเ่พยีงพอทีจ่ะท าใหไ้ดม้าซึง่ผลตอบแทนของการพัฒนา
• การลงทนุดจิทิัลตอ้การการสนับสนุนของ “สว่นเตมิเต็มอานาล็อก(analog complements)”:

• กฎระเบยีบ(regulations) เพือ่ทีบ่รษัิทสามารถใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการแขง่ขนัและสรา้งนวัตกรรม
• พฒ้นาทกัษะ(skills) เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถใชข้อ้ไดเ้ปรยีบจากดจิทิัลไดเ้ต็มที่
• และสถาบนั(institutions)ทีเ่ชอืถ่อื(accountable)ไดเ้พือ่ทีรั่ฐบาลจะไดต้อบสนองความจ าเป็นและขอ้เรยีกรอ้งของประชาชน

• จากนัน้เทคโนโลยดีจิทิัลจะเสรมิและเพิม่ความแข็งแกรง่ของสว่ยเตมิเต็มนีเ้กดิอตัราเรง่ของการพัฒนา

ชอ่งวา่ดจิทิัล(digital divide)และปันผลดจิทิัล(digital dividends)



• ธรุกจิหรอืบรกิารอนิเทอรเ์น็ตใช ้“กลไกสาม
ประการของนวัตกรรม(innovation), รวมกนั
(inclusion)และประสทิธภิาพ(efficiency)” หลักการ
ของและ“ตลาดสองดา้น(two-sided market)” และ
เพือ่การสมพงษ์ระหวา่งผูซ้ ือ้กบัผูข้ายหรอืผูใ้หก้บั
ผูรั้บบรกิาร
• บรกิารแบง่ปันโดยสาร(riding share)เป็นการ
สมพงษ์อตัโนมัตริะหวา่งผูข้ับขีก่บัผูโ้ดยสาร
(innovation) ผูข้ับขีไ่ดป้ระโยชนจ์ากรายไดท้ี่ หยดื
หยุน่ซึง่ปกตอิาจเขา้ไมถ่งึ(inclusion)และผูโ้ดยสาร
ไดป้ระโยชนจ์ากความสะดวกทีส่งูขึน้และราคาที่
ลดลง(efficiency)
• การระดมเงนิออนไลน(์online crowdfunding)
การจับคูจ่า้งงาน(job matching) การแบง่ปันหอ้ง
(room sharing)และเว็บบรกิารเพลงตา่งก็ใช ้

หลักการเดยีวกนันี้

กลไกและหลกัการของธรุกจิและบรกิารอนิเทอรเ์น็ต

กลไกและหลกัการขา้งตน้ใชไ้ดทั้ง้ดา้น
ธรุกจิ(business) ดา้นประชาชน
(people)และรัฐบาล(governments)



ความเสีย่ง:การกระจกุ(concentration)
การไมท่ัดเทยีม (inequality) และการ
ควบคมุ(control)

• ปัญหาและความลม้เหลวทางอนิเทอรเ์น็ตเกดิจากเมือ่น าเทคโนโลยดีจิทัิลมาใชโ้ดยไมค่ านงึถงึ(หรอืความไม่
เพยีงพอของ)สว่นเตมิเต็มอานาล็อก

• สว่นเตมิเต็มนีค้อือะไร? ตัวส าคัญคอืกฎระเบยีบเพือ่ใหเ้กดิการแชง่ขัน, ทักษะทีจ่ะใชข้อ้ไดเ้ปรยีบของ
เทคโนโลย ีและสถาบันทีเ่ชือ่ถอืได ้
• เมือ่อนิเทอรเ์น็ตใหเ้ศรษฐกจิของขนาด(scale economies)แกบ่รษัิทแตส่ิง่แวดลอ้มธรุกจิกดีกนัการ

แขง่ขัน ผลทีไ่ดรั้บคอืการกระจกุ(concentration)ของพลังตลาดและการผกูขาดสง่ผลใหไ้มเ่กดิ
อนาคตทางนวัตกรรม

• เมือ่ความอตัโนมัตขิองอนิเทอรเ์น็ตชว่ยแบง่เบาภาระกจิแตผู่ท้ างานไรทั้กษะทีเ่ทคโนโลยมีาเสรมิ ผลที่
ตามมาคอืความไมท่ดัเทยีม(inequality)มากกวา่ประสทิธภิาพทีส่งูขึน้ ตว้อยา่งเชน่ผูช้ว่ยในส านักงาน
ซึง่ใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลชว่ยท างานไดเ้ร็วขึน้แลว้ ตนเองก็ควรหันไปใชเ้วลากบัการมปีฏสิมัพันธท์างบคุคล 
งานทีซ่บัซอ้นขึน้ไปและภาระกจิอืน่ทีค่อมพวิเตอรท์ าไมไ่ดเ้ป็นตน้

• เมือ่อนิเทอรเ์น็ตชว่ยลดก าแพงสารสนเทศซึง่ขัดขวางการใหบ้รกิารแตรั่ฐยังไมน่่าเชือ่ถอื
(unaccountable) ผลทีไ่ดรั้บจะกลายเป็นการควบคมุ(control)แทนทีจ่ะใหพ้ลังประชาชน
(empowerment)



• การใชอ้นิเทอรเ์น็ตแตกตา่งกันไปในแตล่ะประเทศ ท านอง
เดยีวกันสว่นเตมิเต็มก็ตา่งกันไปดว้ยทัง้คูน่ีจ้ะเปลีย่นไปตาม
รายไดป้ระชากร

• การจัดล าดับความส าคัญของนโยบายจะเปลีย่นไปเมือ่
ประเทศนัน้ปรับระดับไป

• ประเทศทีก่ารใชอ้นิเทอรเ์น็ตยังต า่ก็ควรวางพืน้ฐานกอ่นเชน่
ก าจัดก าแพงการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตเพือ่ใหเ้กดิการใชม้ากขึน้ 
สนับสนุนการอา่นออกเขยีนไดแ้ละทักษะของของไอซที ีและ
การใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพือ่งานพืน้ฐานของรัฐเชน่การใหข้อ้มลูแก่
ประชาชน

• เมือ่ระดับการใชอ้นิเทอรเ์น็ตสงูขึน้ประเทศก็ตอ้งการกฏ
ระเบยีบและการบังคับใชก้ฏระเบยีบดงักลา่วเพือ่ใหเ้กดิการ
แขง่ขนัทีม่ปีระสทิธผิล-รวมถงึการเกดิงา่ยและออกงา่ย เนน้
ความกา้วหนา้ดา้นองคค์วามรูแ้ละทักษะอารมณ์ทางสงัคม
(socioemotional)ทีส่นับสนุบดว้ยเ้ทคโนโลย ีการใหบรกิาร
ของรัฐตอ่ผูใ้หบ้รกิารและการมสีว่นรว่มของประชน

• ประเทศทีก่า้วหนา้มากตอ้งคน้หาและอ านวยความสะดวกต่อ
การแขง่ขนั”เษรศฐกจิใหม(่new economy)” การเรยีรนร ้
ตลอดชวีติและตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงของธรรมชาติ
ของงาน  และใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพือ่งานสว่นใหญข่องรัฐและการ
เปิดโอกาสใหม้ปีระชายนสว่นรว่มดา้นวางนโยบายของรัฐ

คณุภาพของสว่นเตมิเต็มและเทคโนโลยสีงูขึน้ตามระดับรายไดท้ีส่งูขึน้

การจัดล าดบัความส าคญันโยบายประเทศตามระดับ
ของemerging, transitioningหรอื transforming
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4. เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิัล(ใหม)่
และ

(รา่ง)แผนพัฒนาดจิทิัลเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมไทย

(มsีlidesส าหรับการบรรยายเทา่นัน้)



5.เทคโนโลยสี าหรับเศรษฐกจิดจิทิลั(ใหม)่



ระหวา่ง ค.ศ.2010-14 ผูใ้หญใ่นสหรัฐอเมรกิามี
สดัสว่นการใชโ้ทรศัพทม์อืถอืแตล่ะวันเพิม่ขึน้อยา่ง
ตอ่เนือ่งการใชม้อืถอืเพิม่ขึน้เป็นสดัสว่น 23%ในปี
ค.ศ.2014 ขณะทีส่ ือ่ดัง้เดมิลดลง

http://www.emarketer.com/Article/Mobile-Continues-Steal-Share-of-US-
Adults-Daily-Time-Spent-with-Media/1010782

• ผูใ้หญอ่เมรกิาไดเ้ปลีย่นมาใชเ้ครอืขา่ยสงัคมผา่นอปุกรณ์มอื
ถอืมากกวา่การใชอ้ปุกรณ์ออนไลน์อืน่เป็นครัง้แรกในปี
ค.ศ.2014

• มากกวา่ครึง่หนึง่ของอปุกรณ์มอืถอืทีใ่ชง้านดงักลา่วจะเป็น
สมารท์โฟน 20นาท/ีวนัและแท็บเบล็ต15นาท/ีวัน

• ปีค.ศ.2013 ผูใ้หญอ่เมรกิาใชเ้ครอืขา่ยสงัคมผา่นอปุกรณ์
ออนไลนอ์ืน่33นาท/ีวันและอปุกรณ์มอืถอื29นาท/ีวัน

• ตามรายงานของeMarketerพบวา่ในปีค.ศ.2013 สดัสว่น
การใชส้ือ่ดจิทิลัในหมูผู่ใ้หญส่หรัฐอเมรกิาในแตล่ะวัน
มากกวา่โทรทศันเ์ป็นครัง้แรก —โดยมมีอืถอืเป็นตัว
ขบัเคลือ่นส าคญั

• ในปีนี(้ค.ศ.2014)แนวโนม้ก็จะยังตอ่เนือ่งอยา่งเดมิโดย
อตัราการเตบิโตของมอืถอืยังสงูกวา่สือ่อืน่ใด

Thai users consumed by smartphone
(Bangkok Post, 23 January 2016)

Thai spend a average of 160 minutes a day on smart phones, 
the second-highest in South East Asia after Malaysia(187 
minutes/day), says India-based mobile analytics company Vserv.



แอปซึง่เป็นยอดนยิมอนัดบั1ตลอด6ปีทีผ่า่นมา
ก าลงัน าเราเขา้สูก่ารปฏัวัตอิปุกรณ์มอืถอื

(Apps Solidify Leadership Six Years into the Mobile Revolution (April 1, 2014 )

• รายไดจ้ากการโฆษณาจงึกระจายไปไปตามเวลาที่
ผูใ้ชใ้ชอ้ปุกรณ์

• ตัวอยา่งเชน่หากหากแอปหนึง่มผีูใ้ชเ้วลา 17% แลว้
มันก็ควรไดร้ายได ้17% จากการโฆษณาดว้ย และนีก็้
คอืสิง่ทีเ่ฟสบคุก าลังเป็นอยูต่ามทีแ่สดงในรปูภาพ
(http://www.flurry.com/bid/109749/Apps-Solidify-Leadership-Six-Years-
into-the-Mobile-Revolution#.U_iP5fl_uSo)



http://australia.gov.au/services/apps-services

การใหบ้รกิารโมบายแอป
(Mobile Apps Services)
ในรัฐบาลอเิล็กทรอนกิส์

http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf



http://en.wikipedia.org/wiki/M-Pesa http://en.wikipedia.org/wiki/Branchless_banking
http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/SmartPhones/pt4.html
http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/safaricom-56-growth-in-m-pesa-revenue

M-Pesa ท างานอยา่งไร
• M-Pesa เป็นธนาคารไรส้าขาซึง่หมายความวา่

ไดรั้บการออกแบบเพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถ
ท าธรุกรรมไดโ้ดยไมต่อ้งไปทีส่าขา

• ความส าเร็จอยา่งตอ่เนือ่งของM-Pesaใน
ประเทศคเีนยีเป็นผลมาจากคา่ใชจ้า่ยการ
ใหบ้รกิารต ่าและมปีฏสิมัพันธก์บัธนาคารนอ้ย
มากตัวอยา่งเชน่โอนเงนิ$100จา่ยคา่บรกิาร
เพยีง$1เป็นตน้

• ผูป้ระสงคเ์ป็นลกูคา้ตอ้งมมีอืถอืของบรษัิท
Safaricomและหมายเลขบตัรประจ าตวั
ประชาชน(national ID card)กอ่น

• จากนัน้ตอ้งกรอกขอ้มลูลงทะเบยีนซึง่ขอ้มลูจะ
นอ้ยกวา่ธนาคารปกตมิากเพือ่ความสะดวก

• หลังลงทะเบยีนแลว้ ลกูคา้แวะไปทีร่า้นตัวแทน
M-Pesaในทอ้งถิน่ของตนเพือ่น าเงนิสดไปฝาก
หลังฝากแลว้กจ็ะไดรั้บเงนิไซเบอรช์ือ่"e-float" 
ซึง่ใชใ้นการแลกเปลีย่น

• จากนัน้ลกูคา้สามารถใชS้MSในการแลกเปลีย่น 
“e-float” กบัลกูคา้อืน่ได ้หรอืสามารถรับไปรับ
เงนิสดจากรา้นตัวแทนทีล่กูคา้มอียูใ่นบญัชMี-
Pesa

• เป็นตัวอยา่งทีด่ขีองการน ากจิกรรมทางการเงนิ
ไปสูป่ระเทศทีใ่ชบ้รกิารธนาคารปกตไิมไ่ด ้

M-Pesa ธนาคารไรส้าขา(branchless banking)

http://en.wikipedia.org/wiki/M-Pesa
http://en.wikipedia.org/wiki/Branchless_banking
http://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/2010-11/SmartPhones/pt4.html


Apple was being rumored to come up with its own payment system for quite a long 
while now, and today is that moment when we witness the launch of this service. 
Thus, Apple will enter the mobile payment space with this month’s launch of the 
iPhone 6 and iPhone 6 Plus, both of which will ship with integrated near-field 
communications technology for secure wireless payments.
Apple Chief Executive Tim Cook said that current credit cards are not secure, as 
they expose numbers and “outdated and vulnerable” magnetic stripes. Thus, with 
Apple Pay, the company looks to solve this by securely holding banking and card 
information on a user’s iPhone 6 or iPhone 6 Plus.
For this new service, Apple has partnered with American Express, MasterCard and 
Visa for digital debit cards and credit cards. Also, the six biggest issuing banks in the 
U.S. are also going to partner with Apple, which represents 83 percent of the credit 
card volume in the U.S.

Thus, Apple’s new payment system will work with 220,000 locations that allow contact-less payments. The method is being touted as 
being more secure than traditional payment solutions because cashiers don’t get to see a customer’s name, credit card number or 
security code.
When it comes to online purchases, Apple Pay will enable one-touch checkout without having to enter your card number or address.
Target, Uber and Groupon are said to include Apple Pay in their iOS apps, as well, and the OpenTable app will let you pay your check 
with Apple Pay. Also, an Apple Pay API for iOS 8 will allow more developers tap into the service.

Oh, and by the way, this new service will work the just announced Apple Watch – how cool is that, right? Apple Pay is set to launch in 
the U.S. in October, and Apple plans to roll out in more countries soon.

http://techpp.com/2014/09/09/apple-pay-nfc-touch-id-mobile-wallet/

9 September 2014



http://intronetworks.com/government-and-social-media-an-infographic/

เครอืขา่ยสงัคมของรัฐบาลอเิล็กทรอนกิสส์หรัฐอเมรกิา
(Social Media in US eGovernment)



เครอืขา่ยสงัคมในรัฐบาล
อเิล็กทรอนกิสอ์อสเตรเลยี
(Social Media in Australian 

eGovernment)

https://www.facebook.com/pmliteraryawards



cloudcomputing@nist.gov

• รปูแบบการใหห้รอืขายบรกิารคอมพวิเตอรแ์ทนผลติภณัฑผ์า่นเครอืขา่ยออนไลน์
• ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึทรัพยากรคอมพวิเตอร ์กลางตามทีต่นเองตอ้งการได ้ (เชน่เซฟิ

เวอร์ ระบบปฏบิตักิาร, หน่วยความจ า ซอฟตแ์วรป์ระยกุตเ์ป็นตน้) 
• ผูใ้ชต้อ้งการเรยีกใชเ้มือ่ไรก็ได(้on-demand)และจะเลกิใชเ้มือ่ไรก็ได ้
• การคดิคา่ใชจ้า่ยจะคลา้ยมเิตอรไ์ฟฟ้า 
• ผูใ้ชไ้มต่อ้งลงทนุอปุกรณ์และจะใชเ้ทา่ไรรปูแบบใดก็ท าไดต้ามตอ้งการ

Source: National Institute of Standards and Technology(NIST), USA.

iCLOUD ของบรษิทั APPLE
• ผูใ้ชส้ามารถเก็บไฟลเ์พลง

หรอืท าหนา้ทีเ่ซฟิเวอรเ์พือ่
ดาวนโ์หลดซอฟตแ์วรท์ีใ่ช ้
iOS และคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้
Mac OS X หรอื Microsoft 
Windowsเป็นตน้

• เป็นศนูยอ์เีมล ์ศนูยต์ดิตอ่ 
ปฏทินิ บคุมารค์ สมดุ
บันทกึ ตารางงานทีต่อ้งท า
ฯลฯ 

Cloud computing 



http://www.ida.gov.sg/

บรกิารคลาวดข์องรัฐบาล
อเิล็กทรอนกิสส์งิคโปร์



โครงการบรกิารคลาวดภ์าครัฐ(Government 
Cloud Service)ประเทศไทย



ระบบอเีมลใหมด่ว้ยเทคโนโลยคีลาวด์ Office365
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หนา้ login ของ Microsoft 
Office 365 (ระบบใหม)่

ขณะนีไ้ดป้รับใหท้กุคนไดใ้ชอ้เีมลใหมด่ว้ยเทคโนโลยคีลาวด์
Office365 เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโอนอเีมลเดมิทัง้หมด 2,326 คนเขา้สูร่ะบบ
ใหมแ่ลว้ ซึง่ตอ่ไปจะไดม้กีารอบรมการใชง้านเพิม่เตมิส าหรับผูท้ีส่นใจ เพือ่
ประยกุตใ์ชค้ณุลักษณะของ Social e-mail กบัภารกจิของสภากาชาดไทยได ้
มากขึน้

หนา้จอการใชง้าน
อเีมล

บนคลาวด์

แผนการยา้ยระบบอเีมล

ไมต่อ้งใชง้บประมาณทัง้การตดิตัง้ครัง้แรกและตลอดไป

สนับสนุนการด าเนนิงานโดย ทมีงานไมโครซอฟท ์ประเทศไทย และ ทมีงานบรษัิท JGroup Technology

กรณีศกึษาใชO้ffice365



การส ารวจความพรอ้มดา้น
คลาวดค์.ศ.2013 (1/2)

(BSA Cloud Readiness 2013)

http://cloudscorecard.bsa.org/2013/assets/PDFs/BSA_GlobalCloudScorecard2013.pdf



http://cloudscorecard.bsa.org/2013/assets/PDFs/BSA_GlobalCloudScorecard2013.pdf

การส ารวจความพรอ้มดา้น
คลาวดค์.ศ.2013 (2/2)

(BSA Cloud Readiness 2013)



http://blogs-
images.forbes.com/louiscolumbus/files/2012/08/Bi
g-Data-Investments-by-Industry.jpg

Big Data Investments 

by Industry

http://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2012/08/16/r
oundup-of-big-data-forecasts-and-market-estimates-2012/

Note: 
• In anticipation of big data opportunities, 

organizations across industries are provisionally 
collecting and storing a burgeoning amount of 
operational, public, commercial and social data. 

• Yet in most industries — especially government, 
manufacturing and education — combining 
these sources with existing underutilized "dark 
data" such as emails, multimedia and other 
enterprise content often represents the most 
immediate opportunity to transform businesses.

Hype Cycle for Emerging 
Technologies, 2013 

ขอ้มลูขนาดใหญ่
(Big Data)



Big Data กบัการบรหิารธรุกจิ

http://asia.nikkei.com/Business/Companies/Seven-Eleven-Japan,-now-40,-embraced-data-analysis-before-it-was-hip

บรษัิท Seven-eleven
ประเทศญีปุ่่ นใชร้ะบบขอ้มลู
ขนาดใหญเ่พือ่วเิคราะห์
ลกัษณะการขายสนิคา้ทกุ
สาขารวม16,000สาขาในแต่
ละวนัเพือ่น ามาใชป้ระโยชน์
ในการวางผลติภณัฑแ์ละ
การผลติสนิคา้ใหส้อดคลอ้ง
กบัพฤตกิรรมการบรโิภคของ
ลกูคา้



http://www.theguardian.com/public-leaders-network/2014/apr/17/big-data-government-public-
services-expert-views

The Guardian 
14 April 2014

Big data classically refers to 
large volumes of data that 
are not easy to store, but it's 
also the ability to link diverse 
datasets with each other. 
Photograph: Science & 
Society Picture Librar/SSPL 
via Getty Images

http://fcw.com/articles/2012/11/02/managing-big-data.aspx

ขอ้มลูขนาดใหญเ่ริม่เปลีย่นบทบาทบรกิารสาธารณะ

ท าไมขอ้มลูขนาดใหญจ่งึส าคัญส าหรับรัฐบาล?
• “การเชือ่มโยงแหลง่ขอ้มลูจะชว่ยใหรั้ฐบาลมปีระสทิธภิาพ

ประหยัดคา่ใชจ้า่ย ตรวจหาการโกงและชว่ยใหบ้รกิารทดีขี ึน้ตอ่
ประชาชน”

• “ขอ้มลูจะชว่ยใหรั้ฐบาลท าสิง่ทีม่อียูไ่ดป้ระหยัดขึน้ ท าสิง่ทีม่อียู่
ใหด้ขี ึน้และท าสิง่ใหมท่ีเ่คยท ามากอ่น”

สว่นไหนของบรกิารสาธารณะทีจ่ะไดป้ระโยชนส์งูสดุจากการใช ้

ขอ้มลูขนาดใหญ?่
• ดา้นสงัคมสงเคราะหผ์ูใ้หญเ่พราะจะชว่ยวเิคราะหล์ักษณะใหมท่ี่

จะชว่ยใหนั้กสงัคมสงเคราะหต์ัดสนิใจไดด้กีวา่เดมิวา่เมือ่ไรและ
อยา่งไรทีจ่ะเขา้ไปชว่ยเหลอืประชาชนทีอ่ยูโ่ดยล าพังให ้
ยาวนานทีส่ดุ

• ดา้นสาธารณสขุการศกึษาและขนสง่ “ศักยภาพสงูสดุคอืการ
พัฒนาพฤตกิรรมใหมจ่ากขอ้มลูทีไ่ดรั้บการวเิคราะห ์ จากการ
วเิคราะหข์อ้มลูสถติทิางสาธารณสขุจะท าใหท้ราบไดว้า่มคีวาม
เสีย่งของโรคหัวใจหรอืไม ่หากใชก็่จะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
การใชช้วีติประจ าวนัได”้

ขอ้มลูขนาดใหญม่ลีกัษณะส าคญั 4 ประการคอื ขนาด
(volume) ความเร็ว(velocity) หลากหลาย(variety)และ
คณุภาพของความถกูตอ้งแมน่ย า(veracity)



• ขอ้มลูขนาดใหญไ่ดช้ว่ยชวีติคนในโครง
การน ารอ่งได ้

• ในค.ศ.2008 หลายโรงพยาบาลใชข้อ้มลู
ขนาดใหญใ่นการตรวจวดัภาวะตดิเชือ้
(neonatal sepsis)ในทารกคลอดกอ่น
ก าหนดซึง่มักจะเสยีชวีติหากตรวจวัดดว้ย
ระบบปกติ

• โครงการนีบ้รหิารจัดการโดยแม็กเกรเกอร์
(Carolyn McGregor)แหง่มหาวทิยาลัย
ออนโตรโิอสถาบันแหง่เทคโนโลย ี
(University of Ontario Institute of 
Technology : UOIT)  ใชซ้อฟตแ์วรข์อง
ไอบเีอ็มชือ่InfoSphere Streams ในการ
วเิคราะหจ์ านวนการไหล(streams)ของ
ขอ้มลูสรรีะวทิยาในเวลาจรงิถงึ 16 สาย
พรอ้มกนัเพือ่เตอืนเจา้หนา้ทีข่อง
โรงพยาบาลการเปลีย่นแปลงลกึซึง้ทีอ่าจ
ถงึแกช่วีติได ้

• ระบบซอฟตแ์วรว์เิคราะหพ์ยากรณ์
(predictive analytics)ทีใ่ชส้ามารถวิง่อยู่
บนเครือ่งแล็บท็อปพซีเีพยีงราว 3 ตัว
เทา่นัน้

http://hir.uoit.ca/cms/?q=node/51 http://fcw.com/Articles/2012/11/02/managing-big-data.aspx?Page=2

Big data save lives



• หน่วยรักษากฎหมายใชข้อ้มลูขนาดใหญ่
รว่มกบัการวเิคราะหพ์ยากรณ์(predictive 
analytics)

• อาชญากรรมรนุแรงในเมอืงเมมฟิส รัฐ
เทนเนสซลีดลงไป 31%ระหวา่งค.ศ2006-
2011หลงัจากส านักงานต ารวจเริม่ใช ้

โครงการน ารอ่งบลคูรัช(Blue CRUSH 
(Crime Reduction Utilizing Statistical 
History))รว่มกบัมหาวทิยาลยัเมมฟิส

• โครงการนีร้วมขอ้มลูจากหลายแหลง่ที่
แตกตา่งกนักลา่วคอืกลอ้งตรวจตรา
(surveillance cameras) ประวัติ
อาชญากรรม(crime records) หรอืแมแ้ต่
ขอ้มลูทะเบยีนยานยนตเ์ป็นตน้ป้อนใหก้บั
พนักงานต ารวจตามทีร่อ้งขอ(on demand)
เกีย่วกบัผูต้อ้งสงสยัและเหยือ่พรอ้มกบั
โอกาสทีจ่ะเกดิอาชญากรรมในพืน้ทีใ่ดของ
เมอืงไดท้ันที

• บลคูรัชใชซ้อฟตแ์วรS์PSSของไอบเีอ็ม

http://fcw.com/Articles/2012/11/02/big-data-memphis.aspx?Page=2

Big data  fights crime



IoT: Internet of Things

• อนิเทอรเ์น็ตสิง่ของเป็นการเชือ่มโยงคอมพวิเตอรฝั์งอยูใ่น
อปุกรณ์เขา้กบัเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ตัวอยา่งเชน่อปุกรณ์
ตรวจวดัสญัญาณหวัใจ(heart monitoring implants) ไบโอชปิ
สง่ขอ้มลูฝังอยูใ่นปศสุตัว ์ รถยนตฝั์งดว้ยเซ็นเซอร ์เป็นตน้

• บรษัิทการท์เนอรแ์จง้วา่จะมสีิง่ของจ านวนราว 26,000 ลา้นชิน้
เชือ่มโยงเขา้กบัเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตในค.ศ.2020 

• การเชือ่มโยงนัน้จะอาศัย ทีอ่ยูไ่อพ(ีIP address) บง่คอมพวิเตอร์
ทีฝั่งอยูใ่นสิง่ของ IPv4 (32 บติ) ซึง่จะใหจ้ านวนทีอ่ยูไ่อพี
จ านวน 4.3 พันลา้นต าแหน่งจะไมเ่พยีงพอ ดังนัน้IoTจงึตอ้งใช ้

IPv6(128บติ) ทีใ่หจ้ านวนทีอ่ยูไ่อพถีงึ 2128 หรอืมคีา่ เทา่กบั 
340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 

• สิง่ของในIoTจะมเีพยีงตรวจวดัเทา่นัน้แตยั่งสามารถสั่งการได ้
ดว้ยเชน่ตัวอยา่งของการปิดเปิดหลอดไฟฟ้าหรอืกญุแจเป็นตน้

wikipedia



Security vs Freedom 

San Jose Mercury News, 10 March 2016

Fox News 12 December 2014

How a hacker's typo helped stop a billion 
dollar bank heist

• The hackers breached Bangladesh Bank's systems last month and 
stole its credentials for payment transfers.

• They then bombarded the Federal Reserve Bank of New York with 
nearly three dozen requests to move money from the Bangladesh 
bank's account there to entities in the Philippines and Sri Lanka, the 
officials said.

• Four requests to transfer a total of about $81 million to the Philippines 
went through, but a fifth, for $20 million, to a Sri Lankan non-profit 
organisation got held up because the hackers misspelled the name of 
the NGO.

Reuters, 10 March 2016



6. ไอทภีบิาล(IT Governance)
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ไอทภีบิาลมวีตัถปุระสงค์
(1) เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การลงทนุดา้นไอทสีรา้งคณุคา่ทางธรุกจิของ
องคก์รและ
(2) บรหิารความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัไอที

ไอทภีบิาลคอือะไร?

ศนูยข์อ้มลูบรษิท้อนิเท็ล
• ศนูยข์อ้มลูทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกมี

เซฟิเวอรม์ากกวา่100,000 เครือ่งกระจาย
อยูใ่นศนูยข์อ้มลู 97 แหง่ทั่วโลก 

• ประมาณ70%ของเซฟิเวอรเ์หลา่นีใ้ชใ้น
การออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์

• สว่นทีเ่หลอืใชส้ าหรับงานส านักงาน งาน
สารสนเทศและเว็บ 

• บรษัิทตอ้งดรัูกษาขอ้มลูปฐมภมูแิละทตุยิ
ภมูจิ านวน18 petabytes (1015ของไบต)์

ตวัอยา่งศนูยข์อ้มลูขนาดใหญท่ีต่อ้งอาศยัไอทภีบิาล
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ไอทภีบิาลเป็นสว่นหนึง่ของธรรมาภบิาลขององคก์ร(corporate
governance)โดยเนน้ไปทีร่ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
บรหิารความเสีย่งของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ไอทภีบิาลและธรรมาภบิาล

Peter Weill, Jeanne W. Ross, IT Governance, Harvard Business Scholl Press, 2004
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•ดัง้เดมินัน้คณะกรรมการบรษัิทมักจะมอบหมายการตดัสนิใจดา้นไอทใีหแ้ก่
ผูช้ านาญการดา้นเทคโนโลยเีทา่นัน้
•แตไ่อทภีบิาลบง่วา่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมดรวมทัง้คณะกรรมการบรษัิท ลกูคา้ภายใน
องคก์รโดยเฉพาะดา้นการเงนิจะตอ้งมสีว่นในการแสดงความเห็นในกระบวนการที่
น าไปสูก่ารตดัสนิใจดา้นไอทดีว้ย

ท าไมตอ้งมไีอทภีบิาล?

•ทัง้นีก็้เพือ่ป้องกนัมใิหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นไอทตีดัสนิใจ
โดยล าพังแลว้ตอ้งรับผดิชอบแตผู่เ้ดีย่ว(คณะเดยีว)
จากการตดัสนิใจทีผ่ดิพลาด
•นอกจากนีย้ังป้องกนัมใิหผู้ใ้ชส้ าคญัๆทีจ่ะพบ
ภายหลงัวา่ระบบไอทมีไิดท้ างานตอบสนองดงัที่
คาดคดิไวด้งัอธบิายไวใ้นบทความของ R.Nolan ใน 
Harvard Business Review วา่:

“A board needs to understand the overall 
architecture of its company's IT applications 
portfolio … The board must ensure that 
management knows what information resources 
are out there, what condition they are in, and 
what role they play in generating revenue…” 

wikipedia
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นยิามซอีโีอ(CEO)

• ซอีโีอ (CEO: Chief Executive Officer )แปลวา่ ประธานกรรมการบรหิารซึง่เป็น
ต าแหน่งสงูสดุในการบรหิารงานของบรษัิทหรอืองคก์ร

• คณะกรรมการบรษัิท(board of directors)เป็นผูแ้ตง่ตัง้ซอีโีอ น่ันคอืซอีโีอก็ตอ้งรายงาน
ตอ่คณะกรรมการบรษัิทน่ันเอง

• หนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของซอีโีอจะไดรั้บการก าหนดจากคณะกรรมการบรษัิท

• ซไีอโอ(CIO: Chief Information Officer)แปลวา่ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดับสงู เป็น
ต าแหน่งสงูสดุรับผดิชอบการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบคอมพวิเตอรซ์ ึง่สนับสนุนการ
ท างานตามเป้าหมายของบรษัิทหรอืองคก์ร

• โดยท่ัวไปแลว้ซไีอโอจะรายงานตอ่ซอีโีอ(หรอื COO: Chief Operation Officer หรอื CFO: Chief 
Financial Officer)

นยิามซไีอโอ(CIO)

(source: wikipedia)



CEO-CIO Relationship          Business and IT Partnerships

http://www.corvelle.com/library/cio_group/relationship_04.html

The effectiveness of the CEO-CIO relationship has a huge impact 
on the value that IT can contribute to the business plan



7.การบรหิารความเสีย่งดา้นไอที
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ตัวอยา่งขัน้ตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

แหลง่ขอ้มลู:สภากาชาดไทย
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ความเสีย่งการตดิตัง้ระบบ:
Cost &Time Overrun

Delivering large-scale IT projects 
on time, on budget, and on value
(October 2012 | byMichael Bloch, Sven Blumberg, and Jürgen Laartz)

• Large IT efforts often cost much more than planned; some can 
put the whole organization in jeopardy. The companies that 
defy these odds are the ones that master key dimensions that 
align IT and business value.

• Our research, conducted in collaboration with the University of Oxford, suggests 
that half of all large IT projects—defined as those with initial price tags exceeding 
$15 million—massively blow their budgets. On average, large IT projects run 45 
percent over budget and 7 percent over time, while delivering 56 percent less 
value than predicted. Software projects run the highest risk of cost and schedule 
overruns.

• ese findings—consistent across industries—emerged from research recently 
conducted on more than 5,400 IT projects2 by McKinsey and the BT Centre for 
Major Programme Management at the University of Oxford. After comparing 
budgets, schedules, and predicted performance benefits with the actual costs and 
results, we found that these IT projects, in total, had a cost overrun of $66 billion, 
more than the GDP of Luxembourg. We also found that the longer a project is 
scheduled to last, the more likely it is that it will run over time and budget, with 
every additional year spent on the project increasing cost overruns by 15 percent.

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/delivering_large-scale_it_projects_on_time_on_budget_and_on_value



•การประกาศใชแ้ผนส ารองฉุกเฉนิสง่ผลกระทบตอ่การขนสง่คนไขแ้ละบรกิารคนไขฉุ้กเฉนิ
เป็นระยะสัน้ๆระยะหนึง่
•แพทยต์อ้งกลบัไปใชก้ารเขยีนดว้ยมอืเพือ่การขอใชบ้รกิารอปุกรณ์ทางคลนีคิ
•หนอนดงักลา่วซึง่พบครัง้แรกใน ค.ศ. 2005สามารถกระจายตวัเองผา่นอเีมลโ์ดยการ
สรา้งสว่นทีเ่รยีกวา่SMTP เพือ่การนี้

http://news.softpedia.com/news/Computer-Virus-Eradicated-from-London-Hospitals-Network-99064.shtml

(ขา่วเมือ่ธันวาคม ค.ศ. 2008)
•การระบาดอยา่งรวดเร็วของไวรัส(หนอนชือ่ Mytob)
เมือ่ 18 พฤศจกิายน ค.ศ.2008ท าใหร้ะบบเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรโ์รงพยาบาล 3 แหง่ในลอนดอนพกิารจน
ตอ้งปิดระบบ
•โรงพยาบาลทัง้สามไดแ้ก ่Royal London Hospital, 
St. Bartholomew’s Hospital (Barts), and the 
London Chest Hospital  
•ผูบ้รหิารไดแ้จง้วา่ประมาณ 97% ของคอมพวิเตอร ์
5,000 เครือ่งไดก้ลบัมาท างานแลว้ 

ความเสีย่งหลังมรีะบบ:ความตอ่เนือ่งของธรุกจิ
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•กลา่วโดยทั่วไป BCP คอืการท าอยา่งไรทีจ่ะใหธ้รุกจิของเรายังด าเนนิการตอ่ไปไดย้ามเกดิ
ภัยพบิตั ิ
•ภัยพบิตัจิะรวมถงึกรณีทอ้งถิน่เชน่ไฟไหมอ้าคาร(อาคารFicoบรเิวณอโศกเมือ่เสารท์ี3่
มนีาคม2555)หรอืภมูภิาคเชน่แผน่ดนิไหวและสนึามเิป็นตน้หรอืทัง้ประเทศเชน่การเกดิโรค
ระบาดเป็นตน้

แผนส ารองฉุกเฉนิ (BCP: Business Continuity Planning)

•BCPเกีย่วขอ้งกบักระบวนการและขัน้ตอนในการพัฒนา
ทดสอบและบ ารงุรักษาแผนซึง่สามารถท าใหอ้งคก์รยัง
ด าเนนิการตอ่ไปไดท้ัง้ระหวา่งและหลังเกดิภัยพบิัติ
•แผนดังกลา่วปกตจิะออกแบบเพือ่ใหต้อบสนอง
เหตกุารณ์ทีก่ระทบกระบวนการหลัก(วกิฤต)ชองธรุกจิ
องคก์รและกจิกรรม
•ตัวอยา่งเชน่การลม้เหลวของเซฟิเวอรต์ัวเดยีวหรอืหอ้ง
เซฟิเวอรไ์ปจนถงึการสญูเสยีอปุกรณ์หลักทีเ่ป็นหัวใจ
•BCP เป็นกระบวนการทีส่ามารถตอบสนองกับการ
ประเมนิภัยพบิัตขิององคก์รได ้
•กระบวนการส ารองฉุกเฉนิเพือ่ใหธ้รุกจิด าเนนิการ
ตอ่เนือ่งไดจ้ะเป็นวฏัจักรประกอบดว้ย: การประเมนิ
ความเสีย่ง(risk assessment) การวเิคราะห์
ผลกระทบตอ่ธรุกจิ( business impact analysis) 
การพฒันาแผน( plan development) การจดัท า
เอกสาร( documentation) การทดสอบ(testing) 
การบ ารงุรกัษา(maintenance)

นยิามทีเ่ป็นทางการ

http://www.itgovernance.co.uk/bc_dr.aspx
http://maps.grida.no/go/graphic/trends-in-natural-disasters
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IT Governance Frameworks and Compliances

COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, USA, http://www.coso.org/ 

COBIT:Control Objectives for Information and related Technology ,USA, http://www.itgi.org/,
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BS 25999:A Business Continuity Standard

,http://www.bsigroup.com, UK 

Overview

Case studies
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Fault Tolerance/High Availability:
A Business Continuity Technology

• Fault-tolerance หรอืการถอยอยา่งมรีะเบยีบเป็นคณุสมบัตทิีช่ว่ยใหร้ะบบ(ซึง่ปกตเิป็นระบบ
คอมพวิเตอร)์ สามารถท างานตอ่ไปไดใ้นกรณีมบีางสว่นของระบบเกดิลม้เหลว

• หากคณุภาพของระบบเกดิลดลง ระดบัของการลดลงจะเป็นสดัสว่นกับระดับความลม้เหลวซงึ
หากเทยีบกบัระบบดัง้เดมิแลว้การลม้เหลวเพยีงเล็กนอ้ยก็สามารถท าใหท้ัง้ระบบหยุท างานได ้

• Fault-tolerance เป็นสิง่ทีป่รารถนาในกรณีธรุกจิทีต่อ้งการการความตอ่เนื่องสงู(high-
availability) ระบบทีเ่กีย่วกบัชวีติ(life-critical system)

ระดบัของfault tolerance:
RAID Drives ( Redundant Array of 
Independent Disks): Two or more inexpensive
hard drives where data is constantly being
backed up using one of a variety of different
methods, including Data Striping and Disk
Mirroring.
Tape Backup: Regular Backups of your network 
data saved onto a one or more removable tapes. 
UPS (Uninterruptable Power Supply): Plug 
your computer into the UPS and it's battery will 
keep you going in case of a power failure.
SAN (Storage Area Network) and NAS 
(network-attached storage): Two different 
solutions that give you a secure, scalable place 
to store your data separate from your network 
server. If the server goes down, your data 
remains.
Redundant Hardware: Doubling of power 
supplies, hubs, hard drives, etc.

http://publib.boulder.ibm.com/

High Availability
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• Disaster Recovery หมายถงึมาตรการทางเทคโนโลยแีละวธิปีฏบิตัขิององคก์รซึง่
ออกแบบไวเ้พือ่สามารถเรยีกระบบคอมพวิเตอร ์ขอ้มลูและโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็น
ใหก้ลบัมาท างานธรุกจิตอ่ไปไดเ้มือ่เกดิเหตขุัดขอ้งรนุแรง  

• จดุมุง่หมายของDisaster Recoveryก็เพือ่ใหเ้กดิความตอ่เนือ่งของธรุกจิหรอืน่ันคอื
ความสามารถทีอ่งคก์รท าธรุกจิตอ่ไปไดห้ลงัเกดิภัยพบิัตริา้ยแรง

Disaster Recovery Planning(1):Definition

•เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์
ดงักลา่วระบบคอมพวิเตอรแ์ละ
ขอ้มลูจะตอ้งมรีะบบ
คอมพวิเตอรส์ ารองและเก็บ
ขอ้มลู ไวอ้กีแหง่หนึง่
•ในกรณีเกดิภยัพบิตั ิ
(แผน่ดนิไหว อทุกภัย กอ่การ
รา้ย ฯลฯ) ทีท่ าใหอ้าคารทีต่ัง้
ระบบคอมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูจน
ท างานตอ่ไปไมไ่ด ้ ระบบ
ส ารองจะรับภาระท างานตอ่ไป
โดยเร็วทีส่ดุโยสยูเสยีขอ้มลู
นอ้ยทีส่ดุ

http://www.seat.it/seat/en/about_us/innovation_and_technology/security/
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ระดบัของการส ารอง ประกอบดว้ย for setting service level objectives with regard to 
resuming business operations are:
•Recovery Time Objective (RTO) — วัดระยะเวลาทีเ่สยีไปกอ่นทีจ่ะกลับมาท างานไดเ้ต็มที่
คดิเป็นสดัสว่นกบัเวลาหยดุสงูสดุทีจ่ะรับได ้
•Recovery Point Objectives (RPO) — วัดปรมิาณขอ้มลูทีส่ญูเสยีอนัเนือ่งจากภัยพบิตั ิ
ตวัอยา่งเชน่หากเก็บขอ้มลูส ารองบนเทปวันละครัง้ดงันัน้ปรมิาณการสญูเสยีประมาณ1วันหากภัย
พบิตัเิกดิขึน้ตรงเวลาทีเ่ลวรา้ยทีส่ดุ

Disaster Recovery Planning(2):Service Level Agreement(SLA)

http://www.seat.it/seat/en/about_us/innovation_and_technology/security/

•งบประมาณจะเขา้มา
เกีย่วขอ้งในการก าหนด
ระดบัSLA  
•หากเรา RTO และ RPO
เขา้ใกลศ้นุยม์ากเทา่ไร 
คา่ใชจ้า่ยก็จะสงูมากขึน้
เทา่นัน้

http://www.ukfastblog.co.uk
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Synchronous replication - ท าใหก้าร “ขอ้มลูสญูเสยีเป็นศนูย"์ ซึง่ท าไดโ้ดย
การเขยีนขอ้มลูอตัโนมัตกิลา่วคอื การเขยีนขอ้มลูจะสมบรูณ์ทัง้สองเครือ่งหรอืไมเ่ลย
สมบรูณ์ทัง้คู ่การเขยีนจะยังไมถ่อืวา่สมบรูณ์จนกวา่ทัง้สองเครือ่ง(ศนูยจ์รงิแลศนูย์
ส ารอง)จะตอบวา่สมบรูณ์แลว้ อยา่งไรก็ดปีระสทิธภิาพการท างานก็จะตกลงไปตาม
ระยะทางระหวา่งศนูยท์ัง้สอง เชน่ระยะหา่ง10 กโิลเมตรสญัญาณไปกลบัใชเ้วลา 67 
ไมโครวนิทขีณะทีห่ากใชก้ารเขยีนลงหน่วยความจ าทีศ่นูยจ์รงิแหง่เดยีวใชเ้วลา10-
120ไมโครวนิาที

Disaster Recovery Planning(3): Backup/Replication

Asynchronous replication –ใช ้
เพือ่แกไ้ขปัญหาอนัเนือ่งจากระยะหา่ง

ระหวา่งศนูยท์ัง้สอง หน่วยความจ าที่
ศนูยส์ ารองจะไดรั้บการเขยีนลงไปให ้
ทันสมัยเชน่กนัแตจ่ะชา้กวา่ทีศ่นูยจ์รงิ
ไปบา้ง ประสทิธภิาพการท างานจะ
สงูขึน้มาก แตก่็ตอ้งยอมรับการสญูเสยี
ขอ้มลูไปบา้งกรณีเกดิเครือ่งทีศ่นูยจ์รงิ
ตอ้งหยดุท างาน ศนูยส์ ารองไมอ่าจเก็บ
ขอ้มลูปัจจบุนัและขอ้มลูลา่สดุก็อาจเสยี
ไปบา้ง

wikipedia73
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8.กรณีศกึษา:ยทุธศาสตรแ์ละการวางแผน

(มsีlideส าหรับการบรรยาย)



9. สรปุ

1. เทคโนโลยสีารสนเทศมวีวิัฒนาการมาตัง้แตด่กึด าบรรพนั์บจากยคุของการวาดภาพและ
การเขยีนบนฝาผนังและแผน่อฐิยคุแหง่การพมิพห์นังสอืและสือ่สารทางไปรษณียจ์น
ปัจจบุนัเขา้สูย่คุอเิล็กทรอนกิสค์อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ต

2. การเตบิโตของอนิเทอรเ์น็ตสง่ผลกระทบทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคมอยา่งกวา้งขวาง
ครอบคลมุ การพาณชิย ์การเมอืง การปกครอง การศกึษา การศาสนา อาชญากรรม ฯลฯ
เรยีกวา่เศรษฐกจิดจิทิัล

3. เศรษฐกจิดจิทิัลไดก้ลายไปเป็นดชันวีัดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและ
องคก์ร ขณะเดยีวกนัก็ท าใหเ้กดิชอ่งวา่งของสงัคมในแตล่ะประเทศและระหวา่งประเทศ
ดว้ย

4. ธนาคารโลกไดร้ายงานเมือ่ปีค.ศ.2016วา่นอกจากลดชอ่งวา่งดว้ยการท าใหเ้กดิการ
เชือ่มโยงแลว้ยังตอ้งมกีารวางนโยบายทีจ่ะท าใหเ้กดิ “ปันผลดจิทิัล”จากการทีป่ระเทศ
ลงทนุดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย

5. ประเทศไทยมนีโยบายพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทัิลและไดเ้ริม่ก าหนดยทุธศาสตร์
เศรษฐกจิและดจิทิัลของประเทศไทย

6. อปุกรณ์มอืถอื เครอืขา่ยสงัคม คลาวดค์อมพวิเตอรแ์ละขอ้มลูขนาดใหญเ่ป็นเทคโนโลยทีี่
จะท าใหเ้กดิการประสานน าประโยชนต์อ่องคก์รทัง้หลาย

7. การบรหิารจัดการระบบไอทตีอ้งรว่มมอืระหวา่งCEOและCIOอยา่งมไีอทภีบิาลซึง่
ประกอบดว้ย
1. ระบบไอทตีอ้งสรา้งคณุคา่ใหก้ับองคก์ร
2. การบรหิารความเสีย่งของระบบไอที

6. การวางแผนแมบ่ท การปฏบิตัติามแผนและการประเมนิเป็นเรือ่งส าคญัทีท่กุ 
หน่วยงานตอ้งถอืปฏบิตั ิ
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